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Hírek, információk 
 
1. A Bölcsészettudományi Kar 2014. január 25-én tartja soron következő nyílt napját . Részletek a 
www.arts.u-szeged.hu/btknyiltnap címen. 
 
2. 2014. február 14-én, Valentin napon kerül megrendezésre – immáron a 10. – Bölcsészbál. 
Helyszín az IH Rendezvényközpont. Bővebben a kari rendezvénynaptárban: http://www.arts.u-
szeged.hu/hirek/szte-btk. 
 
3. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara tisztelettel meghívja a 2014. február 8-
án (szombaton) 11 órakor az SZTE JATIK kongresszusi termében (Szeged, Ady tér 10.) tartandó 
diplomaátadó ünnepi tanácsülésre. 
Egyetemi diplomát vehetnek át: 

az angol, amerikanisztika, francia, kommunikáció, informatikus könyvtáros, latin, magyar, 
német, ógörög, pszichológia, szociológia és történelem szakos hallgatóink. 

Mesterfokozatú (MA) diplomát vehetnek át: 
az amerikanisztika, anglisztika, filozófia, francia nyelv, irodalom és kultúra, hungarológia, 
informatikus könyvtáros, neveléstudományi, pszichológia, régészet, szlavisztika, szociológia, 
történelem, vallástudomány, vizuális kultúratudomány és andragógus tanár, angoltanár, ember és 
társadalom műveltségterületi tanár, filozófiatanár, földrajztanár, kollégiumi nevelőtanár, 
latintanár, magyartanár, matematikatanár, minőségfejlesztő-tanár, multikulturális nevelés tanára, 
mozgóképkultúra és médiaismerettanár, némettanár, nyelv-és beszéd fejlesztő tanár, olasztanár, 
pedagógiatanár, pedagógiai értékelés és mérés tanára, spanyoltanár, tantervfejlesztő tanár, 
tanulás-és pályatanácsadási-tanár, történelemtanár szakos hallgatóink. 

Szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát vehetnek át: 
a társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító 
és tolmács szakos hallgatóink. 

Alapfokozatú (BA) diplomát vehetnek át: 
az anglisztika, germanisztika, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, 
magyar, ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia), pedagógia, pszichológia, romanisztika 
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(spanyol), szabad bölcsészet(esztétika/filmelmélet és filmtörténet), 
szlavisztika(bolgár/cseh/orosz/szerb/ukrán), szociológia, történelem és történelem(régészet) 
szakos hallgatóink. 

Kérjük, hogy a végzős hallgatók a kezdés előtt 30 perccel jelenjenek meg az I. emeleti 
Nagyelőadóban, az alkalomnak megfelelő öltözetben. 
A kongresszusi teremben meghívóval, érkezési sorrendben lehet helyet foglalni. A teremben a lezárt 
területen csak a kar által felkért hivatásos fotósok fényképezhetnek. 
 
4. A Germán Filológiai Intézet használatában lévő tantermek - a Petőfi IV., a Német Nyelvészeti 
Szeminárium és a Német Irodalmi Szeminárium 1. - valamint egy iroda, a vizsgaidőszakban 
felújításra kerültek : a kifestett helyiségek az új székek és fogasok mellett korszerű projektorokkal 
gazdagodtak. A költségeket a Chemark Kft. nagyvonalú támogatásával a Szegedi Germanisztikáért 
Alapítvány vállalta. Az új technikák ünnepélyes átadására február 12-én 12 órakor a Petőfi IV. 
teremben kerül sor. 
 
 

Személyi hírek 
 
1. Sajnálattal közöljük, hogy Dr. Rigóné Dr. Péter Irén, a Történeti Intézet nyugalmazott adjunktusa ez 
év január 5-én feladta küzdelmét a betegséggel. A búcsúztatása január 14-én az Újszegedi temetőben 
volt. 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. 2013. december 3–6 között Markku Niemivirta, a Helsinki Egyetem professzora "Structural 
equation modeling" címmel tartott kurzust a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatóinak. 
 
2. Révész Éva (Történeti Segédtudományok Tanszék) a „Byzanz und das Abendland II.“ nemzetközi 
konferencián, mely a budapesti Eötvös Kollégiumban, 2013. november 25–29. között került 
megrendezésre, „Die byzantinischen Oberpriester während der frühen Árpádenzeit” címmel tartott 
elõadást.  
 
3. Csíkos Csaba (Neveléstudományi Intézet) 2013. november 9-én, Budapesten, a Varga Tamás 
Módszertani Napokon tartott plenáris előadást "Hogyan értékeljük a kisiskolás gyermekek 
matematikai tudását a 21. században? Egy diagnosztikus értékelési rendszer fejlesztésének kihívásai" 
címmel. 
  
4. Csapó Benő, Korom Erzsébet és Csíkos Csaba (Neveléstudományi Intézet) részt vettek 2013. 
november 15–16-án, Budapesten a SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) 
és a 2010-2013 között futó, az Európai Unió által támogatott PRIMAS (Promoting Inquiry in 
Mathematics and Science Education across Europe) projekt magyarországi záró konferenciáján. A 
konferenciát megtisztelte előadásával Brassói Sándor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
főosztályvezetője; a projekt szlovákiai és romániai megvalósításában dolgozó magyar kollégáink: 
Teleki Aba, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem fizikai tanszékének vezetője, András Szilárd, a 
Babes-Bolyai Egyetem Matematikai és Informatikai Tanszékének oktatója; a tanár-továbbképzési 
programunkban dolgozó trénerek és gyakorló pedagógusok. 
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5. November 26–28. között Brüsszelben, a Baden-Württembergi Tartományi Képviselőházban került 
megrendezésre a PRIMAS projekt nemzetközi zárótalálkozója. A konferencián részt vettek az Európai 
Bizottság oktatási ügyekkel foglalkozó szakértői is. A Szegedi Tudományegyetemről a 
Neveléstudományi Intézet munkatársai, Korom Erzsébet és Csíkos Csaba, valamint a TTIK oktatója, 
Nagy Lászlóné vett részt az eseményen. 
 
6. Csapó Benő (Neveléstudományi Intézet) az MTA képviseletében részt vett Dublinban az All 
European Academies (ALLEA) Working Group on Science Education és a Royal Irish Academy által 
közösen szervezett "Academia-Industry Alliance – joint efforts in Science Education" konferencián 
2013. november 20-án, és a munkacsoport éves értekezletén november 21-én. 
 
7. Kürtösi Katalin  (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) január 14 és február 4 között 
tömbösített szemináriumokat és vendégelőadást tart Trierben a helyi, saarbrückeni és montreáli 
egyetemek "Mediating Difference in Transcultural Spaces" című közös doktori programjában, ahol 
témavezetői feladatokat is ellát, valamint előadást tart a marburgi egyetemen. 
 
 

Könyvespolc 
 

1. A Vallástudományi Társaság és a L'Harmattan Kiadó (Budapest, 2013) kiadásában megjelent a 
"Buddhizmus" című  tanulmánykötet, amelyben két  tanulmány olvasható Karunk oktatóitól: Wojtilla 
Gyula (Ókortörténeti Tanszék): A Buddha élete és tanítása (9-23), valamint Porció Tibor 
(Vallástudományi Tanszék): A belső-ázsiai török népek és a buddhizmus (227-248). 
 
2. Megjelent Révész Éva (Történeti Segédtudományok Tanszék) Einige bulgarische Quellen zur 
ungarischen Geschichte während der ersten Milleniums című tanulmánya. In: Byzanz und das 
Abendland. Begegnungen zwischen Ost und West. Bibiliotheca Byzantina 1. Antiquitas – 
Byzantium – Renascentia V. Hrsg. Erika Juhász. ISBN 978-615-5371-15-8 Eötvös-József-
Collegium: Budapest 2013. 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Polenyák Ivett (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. december 16-án került sor. A 
szigorlat eredménye: 93%. 

Papp Zoltán (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. december 19-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Mus Nikolett (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2014. január 9-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Tóth István (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2014. január 15-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Németh Zsuzsanna (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2014. január 16-án került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%. 

Komlósi Boglárka (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2014. január 23-án 11 órai kezdettel kerül sor 
a Klemm Antal tanteremben. 

Szili Katalin (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2014. február 5-én 11 órai kezdettel kerül sor 
Csapó Benő egyetemi tanár tanári szobájában. 
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2. A doktori  avatásra 2014. január 17-én került sor a JATIK Kongresszusi Termében. 
 
 

Pályázatok 
 
1. A Ránki Chair professzori ösztöndíj részletei megtalálhatóak a http://mta.hu/cikkek/palyazat-a-
ranki-chair-vendegprofesszori-allas-betoltesere-133308 oldalon. Határidő: 2014. január 30. 
 
2. A Baden-Württemberg Alapítvány Walter Hallstein elnevezésű programjával pályázatot hirdet 
európai témájú gyakorlatok és tanulmányok támogatására. Pályázhatnak egyetemisták, illetve 
közigazgatási szakemberek. Az ösztöndíj kétféle lehetőséget nyújt a pályázók számára: 

– Az Európai út 1. ösztöndíj európai témájú tanulmányokhoz biztosít 400-800 euró/hó támogatást 
egyetemisták részére. 

– Az Európai út 2. ösztöndíj európai témájú szakmai gyakorlati támogatást (1000 euró/hó) nyújt 
egyetemisták és közigazgatási szakemberek számára. 

Bővebb információ: http://www.bw-stipendium.de. Jelentkezési határidő: 2014. február 15. 
A részletes felhívás német nyelven: http://www.bw-stipendium.de/en/the-

program/scholarships/walter-hallsteinprogram/general-conditions.html#c1529 
 
3. Az ERSTE Alapítvány újra pályázati felhívást írt ki a Patterns Lectures programjára. A 
kezdeményezés olyan egyetemi kurzusokat hivatott támogatni, melyek témája a művészettörténet, a 
kulturális elmélet és a kulturális tanulmányok , és amelyek célja a közép-, kelet- és délkelet-európai 
közelmúltban végbemenő kultúrtörténeti változások kutatása és megértése. A program olyan 
tanfolyamokat támogat, melyek a kulturális jelenségeket vizsgálják az 1960-as évektől a máig terjedő 
időszakban, beleértve a népszerű, marginális és ellenkultúra szempontjait is, elemezve az 
interdiszciplináris és kultúrtörténeti jelenségeket Közép- és Délkelet-Európában, kritikus módszertan 
és innovatív, interaktív oktatási gyakorlatokon keresztül. A program támogatja a nemzetközi 
tanulmányi csereprogramokat is, elősegítve az előadók nemzetközi tanulmányutakon való részvételét. 
A program által kiemelten támogatott kurzusok: 

– a közelmúltban kifejlesztett és újonnan indított kurzus 
– analitikusan vizsgálja az 1960-as évektől máig terjedő időszakot, különös tekintettel a 

rendszerváltás évére 
– kulturális jelenségeket vizsgál az 1989-et megelőző időszaktól máig, populáris, marginális és 

ellenkulturális szempontok alapján 
– interdiszciplináris és kultúrák közti történelem kutatása a közép és keleteurópai régióban 
– a kurzus része a kritikai módszertan, a kurzus vezetője innovatív és interaktív oktatástechnikai 

módszereket is használ 
A kiírás olyan közép és kelet-európai állami egyetemek oktatóinak szól, akik a művészettörténet vagy 
kulturális tanulmányok területét érintő kurzusokat vezetnek. A külső oktatók által összeállított 
kurzusanyagoknak is illeszkedniük kell valamelyik állami felsőoktatási intézet struktúrájába. A 
pályázat a 2014/2015-ös akadémiai évben tartott kurzusokra vonatkozik. 

A pályázatokat 2014. február 23-ig lehet benyújtani. A pályázat feltételei és a dokumentáció 
2012. január 30-tól letölthető az alábbi oldalon: http://www.patternslectures.org.  

További kérdések esetén az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: patterns@wus-
austria.org. 
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4. Kultúrák találkozása – vetélkedő csapatverseny bölcsész hallgatóknak. A vetélkedő csapatverseny, 
ahol a három főből álló csapatokat a jelentkezők előzetesen alakítják ki. A vetélkedőre másod- és 
harmadéves alapszakos (BA) hallgatók jelentkezhetnek, akik gazdaságtudományi, 
társadalomtudományi, bölcsészettudományi, jogász vagy tanári képzési területen tanulnak. 

A vetélkedő rendezője a PPKE BTK, szakmai együttműködő partnere a Balassi Intézet. A 
vetélkedő helyszíne PPKE Sophianum (Budapest, Mikszáth tér 1). Időpontja 2014. április 4. (péntek). 
A zsűri elnöke Pröhle Gergely, tagjai Hatos Pál és Szőke Péter. A nap házigazdája Lackfi János. 

A vetélkedőn rendkívül értékes díjakat lehet nyerni, így egy külföldi kulturális intézet életébe 
is bekapcsolódhat néhány napra a nyertes csapat. További információk a verseny Facebook-oldaláról is 
letölthetők. Jelentkezési határidő: 2014. január 26-ig. 
A nevezési lap elküldhető: 

– postán: PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. 
– e-mailen: kulturak.talalkozasa@btk.ppke.hu 

http://btk.ppke.hu 
 
5. Szeged – más szemmel, fotó és videóesszék készítése. Az Apertúra Magazin 
(http://magazin.apertura.hu/) nagyszabású felület- és profilváltásra készül, mely által Szeged és 
térsége első számú vizuális-kulturális portáljává szeretne előlépni. Ez alkalomból „Szeged – más 
szemmel” címmel pályázatot hirdet olyan rövid írásművek (2000-2500 leütésnyi jegyzetek), 
fotóesszék és (kb. 2-5 perces) videóesszék készítésére, melyek az alábbi témákhoz kapcsolódnak: 
1. Szeged szobrai 

A szobrokkal együtt élünk, társadalmi valóságunk, értékeink mementói, ugyanakkor azt is megtestesítik, hogy 
milyen viszonyt képzelünk el a múltunkkal és a jelenünkkel. Ha emlékezünk, kire és miért emlékezünk? 
Értékeket őrzünk vagy értékeket teremtünk? Sebeket gyógyítunk? Egyáltalán: hogyan épülnek be 
mindennapjainkba a köztéri szobrok? Jól érezzük-e magunkat velük? Mit sugall rólunk, az itt élő közösségről 
egy-egy alkotás, és mit sugall annak hétköznapi (esetleg becéző) elnevezése? A szobrok stílusa és témája 
hogyan jellemzi korukat, és milyen irányba mutatnak a változások? Milyen trendek figyelhetők meg a szobrok 
funkciójában, és milyeneket látunk/látnánk szívesen? 

2. Gyógyítsd meg a várost! 
Ha már te is érezted úgy, hogy egy-egy épület kirívóan nem illeszkedik a környezetébe, gyógyítsd meg 
virtuálisan a város számodra fájó pontját! Hogyan lehetne vizuálisan megszüntetni az építészeti mellélövést? 
Álmodd újra a kinézetét, funkcióját vagy akár a környezetét! 

3. Miről mesélnek a terek és az épületek? 
Van az épületeknek és a tereknek sorsa, élettörténete? Hogyan őrzik a múlt jeleit és lenyomatait? Milyen 
funkcióváltásokon mentek keresztül? Hogyan illeszkednek a térbe, és milyen térhasználati módokat, 
szokásokat alakítanak ki? Melyek a kedvenc helyeink, és miért szeretünk ott lenni? 

4. Szeged szórakozóhelyei 
Mennyire fantáziadúsak szórakozásaink mindennapi helyszínei? Mennyire egyedien alakítják ki belső 
tereiket, és hogyan illeszkednek közvetlen külső (utcai, városképi) környezetükhöz? Élmény oda járni, vagy 
csak jobb híján tesszük? Mitől pezseg a hangulat, és mi lohasztja le a kedvünket? 

5. Szeged cégérei és kirakatai 
„A jó bornak nem kell cégér.” Vajon tényleg nem? A téli ünnepek idején fokozottan elárasztanak minket a 
reklámok – izgalmasak vagy szánalmasak, vizuálisan ötletgazdagok vagy elcsépelt közhelyeket sulykolnak? 

A jegyzetek stiláris erényei mellett a tömörséget, tartalom- és gondolatgazdagságot, a 
problémaérzékeny és konstruktív látásmódot díjazzuk – nem a puszta véleményformálást. A fotó- és 
videóesszék esetében a dokumentáris felvételek és a képi manipulációs technikák alkalmazásai 
egyaránt elfogadottak. 
Beküldési határidő: 2014. február 1. 
A pályamunkákat az Apertúra Magazin szerkesztősége bírálja el. A zsűri minden témakörben 
eredményt hirdet: az egyes témakörök legjobbnak ítélt alkotásai egyenként 10 000 forintos 
pénzjutalomban részesülnek. Emellett más, sikerültebb alkotások különdíjakban (könyvcsomagok) is 
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részesülnek. A legjobb munkákat az Apertúra Magazin új felületén tesszük közzé. A nyertes pályázók 
hosszú távú, rendszeres publikálási lehetőséget kapnak az Apertúra Magazin oldalán. 

A pályamunkákat az apertura.magazin@gmail.com címre kell beküldeni. 
Kérjük a pályázókat, hogy az e-mailben tüntessék fel a nevüket és az elérhetőségeiket, az oktatási 
intézményük (egyetemisták esetén: tanszék/szak) nevét,jelöljék a pályamunka címét, témakörét és 
műfaját (jegyzet/fotóesszé/videóesszé). Nevezési díj nincsen. Egy pályázó több témában, több 
pályaművel is nevezhet. 

A nevezéssel együtt a pályázó kijelenti, hogy az általa beküldött alkotások saját készítésűek, 
azok szerzői jogával korlátozás nélkül rendelkezik. Az Apertúra Magazin a továbbiakban jogosult a 
beküldött képek jogdíjmentes használatára a szerző nevének feltüntetése mellett. A kiíró díjmentesen 
jogosult  a művek kiállítására, honlapon való felhasználására, reklámok offline és online 
megjelenítéseihez való felhasználására. 
 
6. Külföldre szóló ösztöndíjak egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori képzésre, hosszú és 
rövid tanulmányútra, illetve nyári egyetemi kurzusokra 2014-ben 

A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) Iroda – a 147/2002. (VI. 
29.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi 
oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, valamint a 
TÁMOP 4.2.4.B (4.2.4.B/1-11/1- 2012-0001, 4.2.4.B/2-11/1-2012-0001) programhoz kapcsolódóan, a 
2014/2015-ös tanévben megvalósítható egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori képzésre, 
hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 2014 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon 
való részvételre. 

Magyarországnak mintegy 40 országgal van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos 
és kulturális együttműködési munkaterve. Ezek hatálya általában három év, azonban megújításukra 
egymástól eltérő időpontban kerül sor, így jelentős számban vannak olyan munkatervek, amelyeket a 
2014/2015. tanévre vonatkozó pályázati felhívás összeállításakor még nem írtak alá. A munkatervi 
tárgyalások során előfordulhatnak változtatások, s így fennáll a lehetősége, hogy az alábbiakban 
közzétett ösztöndíj-lehetőségek nem a meghirdetett formában valósulnak meg. A MÖB Iroda a jelen 
pályázati felhívás szerkesztése és a meghirdetés időpontja között bekövetkezett változásokat honlapján 
(http://www.scholarship.hu) közzéteszi. Amennyiben tehát a pályázati felhívás az egyes országoknál 
feltünteti, hogy a munkaterv megújítása folyamatban van, célszerű a pályázat elkészítése előtt 
tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról. 
PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK 
1. hosszú és rövid tanulmányutak 

– A hosszú tanulmányutak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelően minimum 1, 
maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatható tanulmányokat, illetve 
adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyűjtésre, 
alkotómunkára. 

– A rövid időtartamú (5-21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttműködési munkatervek 
keretében lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi együttműködést elősegítő látogatásokra, 
alkotói közösségek együttműködésére, személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, 
anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, 
fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre. 

2. nyári egyetemek 
A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, művészetének 

megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére nyújt lehetőséget. Programját és 
helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen 
folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más 
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szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük. A legtöbb esetben ismerni kell a 
fogadó ország nyelvét is. 

3. teljes képzés 
Ösztöndíj államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez. Jelenleg csak 

Horvátországba és Oroszországba lehet teljes alap-, illetve mesterképzésre pályázni. 
4. részképzés 

Általában 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok folytatásához nyújtott 
támogatás. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányok céljából vehető igénybe. 

5. teljes- és rész doktori képzés 
Az ösztöndíj az egyes munkaterveknek megfelelően PhD, illetve DLA tanulmányokra ad lehetőséget, 

teljes képzés esetén három éven, részképzés esetén pedig legfeljebb 12 hónapon át. Részleteket lásd 
az egyes országoknál. 

Pályázásra jogosultak:  
– alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók 
– diplomások (BA/BSc, MA/MSc) 
– oktatók 
– kutatók 
– tudományos szakemberek 
– művészek 
– PhD hallgatók 

Egyetemi tanulmányokra – egy- vagy kétszemeszteres BA/BSc vagy MA/MSc képzésre – csak az 
pályázhat, aki beiratkozott nappali tagozatos államilag támogatott vagy magyar állami rész/ösztöndíjas 
hallgatója valamely magyarországi felsőoktatási intézménynek (levelező-, esti- és önköltséges 
képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak). Pályázni az adott képzési ciklusban csak egyszer 
(BA/BSc, MA/MSc képzés során 1-1 alkalommal) lehetséges. 
Részdoktori képzésre azok pályázhatnak, akik hallgatói jogviszonyban állnak valamely magyarországi 
államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori iskolájával. 
A pályázók végzettsége alatt a pályázás időpontjában megszerzett végzettség, illetve az akkor érvényes 
hallgatói státusz értendő. Egyes ösztöndíjak megpályázása korhatárhoz kötött. 
A pályázati határidők a nyomtatott pályázati anyag postai feladásának dátumát (postai bélyegző) jelzik. 
Online pályázásra ugyanezen a napon magyar idő szerint éjfélig van lehetőség. 
– Részképzés: 2014. március 3. 
– Doktori rész- és teljes képzés: 2014. március 3. 
– Teljes képzés: Horvátország: 2014 júniusa, Oroszország: 2014. március 3. 
Az ettől eltérő időpontokat az egyes országoknál külön közöljük! 
A pályázatokra kétféle módon kell jelentkezni: 

1. Online: a pályázati anyag feltöltése a MÖB Iroda honlapján 
2. Nyomtatott formában: a pályázati anyag beküldése postán az alábbi címre: Balassi Intézet – MÖB 

Iroda, 1519 Budapest Pf. 385 
Kérjük, hogy a postai feladáskor a borítékra a célország nevét is írják rá. 
Figyelem! Ez nem választható lehetőség, mindkét módon be kell nyújtani a pályázatot. 
További részletek: http://www.scholarship.hu 
 
7. Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány – oktatási, kutatási és felsőoktatási együttműködés. Az Akció 
elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. 
Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják 
és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és 
cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe. 
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A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok 
történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú 
érdeklődésre tartanak számot. Az alapítvány célkitűzései középpontjában a tudományos szakember 
utánpótlás áll. 
A támogatott tevékenységi kör: 

– közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, közös képzés, 
osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon 

– tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások 
– hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a professzor 

szakmai vezetésével, 
– felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi tartózkodása 

a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából 
– magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.), 
– publikációk illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi támogatása, 

melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről tájékoztatnak kizárólag a 
bölcsészettudomány területén lehetséges, ebből eredő anyagi haszonnal nem lehet számolni. 

– szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és 
Magyarországon 

Minden pályázatnak legalább egy magyar és egy osztrák pályázója, tagja, partnere kell legyen. 
A pályázatot elektronikus úton német nyelven, a letölthető adatlap kitöltésével és a mellékelendő 
dokumentumokkal együtt kell beadni. 
A használati eszközöket, infrastruktúrát (terem, személyek, anyagköltséget) az együttműködő 
partnernek kell biztosítani. Kivételt képezhet ez alól a természettudomány területéről beadott pályázat, 
ezek esetében a kérelemben szereplő anyagköltséget 150 euró feletti összeg esetén részletesen 
indokolni kell. 
Útiköltség és tartózkodási költségek tervezésénél takarékos költségvetést kell készíteni. 
Eszközvásárlás (computer stb.) az AKCIÓ-s támogatásból nem lehetséges. Hallgatói csoportok 
szakmai tanulmányútja során hallgatói önrész szükséges. A pályázatok pénzügyi kezelése során 
felmerülő ún. „kezelési költség”-et csak nagyon indokolt esetben engedélyez a kuratórium, a 
jóváhagyott pályázati öszszeg max. 20%-áig. Ezt a pályázatban részletezni kell, utólag ennek 
engedélyezésére nincs mód. 
Beadási határidők: 2014. március 15. és 2014. október 30. 
A pályázatokat német nyelven elektronikus úton (e-mail-ben, vagy CD-n), és 1 példányban 
kinyomtatva is kérjük. 

Részletek: http://www.omaa.hu 
 
8. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet 
nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások támogatására.  

A pályázatot egyidejűleg a magyar kutatónak az OTKA-hoz, a külföldi társpályázó( k)nak 
pedig az illető ország(ok) kutatási alapjához/alapjaihoz kell beadnia. Az OTKA-hoz pályázó magyar 
pályázónak, a pályázat beadásának időpontjában, PhD fokozattal (oklevéllel) kell rendelkeznie és 
magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot 
az OTKA, a külföldi pályázatot pedig a külföldi ország kutatási alapja egyidejűleg támogatja. 

A külföldi fél támogatási döntéséről szóló hivatalos igazolásnak az OTKA pályázat benyújtása 
időpontját követő 9 hónapon belül az OTKA-hoz meg kell érkeznie. 

Az OTKA NN pályázat része a külföldi társpályázat vezető kutatója által kitöltött és aláírt 
Declaration on International Cooperation című dokumentum elektronikus másolata – ennek hiányában 
az OTKA NN pályázat formai hibásnak minősül és nem kerül értékelésre. 
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Egy pályázó egyidejűleg legfeljebb két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. 
A pályázó kutató(k)nak a pályázatban nyilatkozniuk kell az öszszes érvényben lévő támogatásukról és 
folyamatban lévő más pályázataikról. A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a 
megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, a részt vevő kutatók eddigi 
tevékenységének leírását. A 2009-2013. között OTKA-támogatásban részesült pályázóknak a 
támogatott kutatásban elért eddigi eredményeit az értékelésnél figyelembe veszik. 

A pályázaton elnyert támogatás kizárólag az együttműködés és a közös kutatás költségeire 
fordítható. A kutatásban alkalmazni tervezett kutatók (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok) 
munkabérének, kisebb műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésének, a kutatási 
eredmények konferencián történő ismertetésének költségei is tervezhetők. Az OTKA-támogatás 
terhére a vezető kutató a munkaköri besorolása szerint differenciáltan, 3 kategóriában részesülhet 
kiegészítő személyi kifizetésben, de ez az összeg nem haladhatja meg a pályázati főösszeg 25%-át. 
Mindezeket részletesen az adott évre aktuális Pályázati Útmutató és a benne szereplő „OTKA 
támogatási szerződések teljesítésének szabályai” tartalmazzák. A fogadó intézményt – általános 
költségekre (rezsi) – a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső öszszegének 20%-a illeti meg, 
ezen belül az általános költség egynegyedét tudományos információk beszerzésére (könyvtár, 
adatbázis) kell fordítania. A tudományos információkra fordítandó összegnek legalább a felét az 
intézmény köteles Open Access-költségekre fordítani, amelyről el kell számolnia. A támogatási 
összegen belül további 5% összeg erejéig, a vezető kutató rendelkezése alapján, a kutatással 
kapcsolatos egyéb (telefon, Internet-használat, irodai adminisztráció) rezsi jellegű költségek is 
elszámolhatók. 

Az együttműködésre alapozott kutatási pályázatok javasolt futamideje 3 év, de illeszkednie 
kell mindkét partner pályázati rendszeréhez. A maximális támogatási idő 4 év. A megpályázható 
összegnek felső korlátja nincs, de a támogatási igényt célszerű összevetni az OTKA egyéb 
pályázataiban (K, NK) leírt szempontokkal. 

A megalapozatlan vagy túlzó költségterv kizáró ok. 
A beérkezett pályázatokat a következő főbb szempontok szerint értékelik: a pályázati program 
alapkutatás-jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége, a várható eredmények, tudományos és 
társadalmi hasznosításuk, a nemzetközi kapcsolat hatása a hazai doktori képzésre, a doktoranduszok 
előmenetelére, a kutatás személyi feltételei, garanciái, a kutatás intézményi, tárgyi, módszertani 
feltételei, a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása, a tervezett kutatói munkaidő-ráfordítás, 
az eddigi tudományos eredmények (közlemények, hivatkozások), az utóbbi öt évben lezárult vagy 
folyamatban lévő OTKA kutatások során elért eredmények. Fontos szempont a beadott pályázati 
munkaterv, költségterv, várható eredmények, munkaidő-ráfordítás realitása és arányossága. Az 
elbírálásnak fontos eleme a pályázatban kifejtett nemzetközi együttműködés mértéke; előnyt élveznek 
azok a pályázatok, amelyeknél a külföldi kutató eleve a magyar kutatóval folytatandó együttműködésre 
pályázik saját országának kutatástámogatási rendszerében. 

Pályázni az OTKA elektronikus pályázati felületen (EPR) lehet, amely a rendszeres OTKA 
kutatási pályázatok kitöltési útmutatójával együtt az OTKA honlapján (http://www.otka.hu) elérhető. 
A benyújtás folyamatos, a támogatott kutatások kezdete a beadást követő 6 és 18 hónap között 
várható. A pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik. A február 10-ig az EPR-ben 
véglegesített, és február 17-i postabélyegzővel postára adott pályázatok értékelése várhatóan május 
végéig megtörténik. A szeptember 10-ig az EPR-ben véglegesített, és szeptember 17-i 
postabélyegzővel postára adott pályázatok értékelése várhatóan november végéig megtörténik. Az 
OTKA Bizottság döntésének időpontja a benyújtott pályázatok számának függvényében alakul. A 
döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést. 

A pályázatot az OTKA online rendszerén keresztül kell elektronikusan benyújtani és annak egy 
kinyomtatott példányát kell eljuttatni az OTKA Irodába. A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, 
minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként feladva 
kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289, Csomagcím: 1093 Budapest, Czuczor u. 10.) A 
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küldeményre kérjük ráírni: OTKA Nemzetközi együttműködési pályázat – NN. A pályázat értékelése 
az elektronikus példány felhasználásával történik, a nyomtatott példány a hitelesítést szolgálja. A 
pályázatot angol nyelven kell benyújtani. 

További részletek: http://www.otka.hu 
 
9. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet az OTKA 
által támogatott kutatások eredményeinek közzétételére, valamint forrásművek kiadására. 

A pályázat célja az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közérthető ismertetése, a 
kiemelkedő eredményeknek tudományos közléséhez szükséges kiegészítő költségek biztosítása, 
valamint forrásmunkák kiadásának támogatása három pályázati kategóriában, utólagos 
finanszírozással. 
A pályázható támogatási kategóriák 

(PUB-I) Tudománynépszerűsítés: Pályázhatnak egyének, szerkesztőségek vagy kiadói műhelyek az 
OTKA által támogatott kutatások eredményeinek széleskörű megismertetésére, népszerűsítésére, 
tudományos ismeretterjesztésre. A pályázatban meg kell adni a népszerűsíteni kívánt OTKA 
projektek darabszámát, valamint a projektek nyilvántartási számát, címét és vezető kutatójának 
nevét. Folyóiratok, szerkesztőségek működési költségeinek támogatásra nincs mód. 

(PUB-K) Tudományos könyv megjelentetése: Pályázhatnak az OTKA által támogatott kutatások 
vezetői és résztvevői, öt éven belül befejeződött kutatásuk kiemelkedő eredményeinek könyv 
formában történő kiadására. Megjelentethető kiadásra kész, lektorált, fordításra is alkalmas, egy 
vagy többszerzős monográfia, melyet egy éven belül kell kiadni. Nem támogatható különböző 
témájú tanulmányokból összeálló, gyűjteményes tanulmánykötet. A mű idegen nyelvű kiadásához 
készülő fordítás támogatása csak neves, a nemzetközi tudományos életben számon tartott kiadó 
előzetes kötelezettségvállalása mellett lehetséges. 

(PUB-F) Tudományos forrás kiadása: Pályázhatnak forráskiadások készítői történeti, magyar 
irodalmi, zenei, művészeti és más történeti források tudományosan feltárt, tudományos igényű 
kiadásra előkészített, és szakmailag lektorált köteteinek a megjelentetésére. Ehhez a típushoz nem 
szükséges előzetesen az OTKA által támogatott kutatási projekt. 

A támogatásra pályázni lehet kiadásra kész, szakmailag lektorált kézirattal. PUB-K, PUB-F és könyv 
megjelentetését célzó PUB-I típus esetén mellékelni kell: 

(1) az esetleges etikai akadályokat, a szerzői jogok rendezettségét is tartalmazó, részletes, a 
kéziraton alapuló szakmai lektori véleményt,  

(2) az arra adott szerzői választ, 
(3) a pályázó kutatóhelyi/munkahelyi vezetőjének szakmai véleményét a kiadandó műről, 
(4) a könyvet megjelentető kiadó véleményét a mű kéziratáról, 
(5) a mű szinopszisát, 
(6) tartalomjegyzékét és 
(7) a kiadó közlésre való elfogadó nyilatkozatát. 

Ezen kívül ezekben a típusokban 1 millió forint alatti támogatási igénynél egy, ezen összeg felett pedig 
három kiadói és/vagy nyomdai árajánlatot kell a pályázathoz csatolni, amennyiben a kiadó magyar 
vállalkozás. Olyan hivatásszerűen működő, a tudományos könyvkiadásban jártas kiadó pályázhat 
könyv megjelentetésére, mely kiadványait ISBN számmal jelenteti meg. Az igazoltan teljesített 
számlák összegét a megjelentetés után téríti meg az OTKA. 

Nem könyv kiadására pályázó PUB-I pályázat esetén árajánlat/költségkalkuláció, részletes 
szinopszis és tartalomjegyzék szükséges. Minden pályázati típusban nyomtatott kiadványra lehet 
pályázni, PUB-I pályázat esetén lehet elektronikus kiadványra is. 

PUB-K pályázat esetében a pályázónak folyamatban lévő vagy öt éven belül befejeződött, 
OTKA által támogatott kutatással kell rendelkeznie. Kérjük, mellékelje a kapcsolódó pályázatban 
támogatott publikációs terveket és sorolja fel, ami ebből megjelent, illetve megjelenés előtt áll. 
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Indokolja, hogy a közlés költségei miért nem fedezhetők a kutatási támogatás erre tervezett 
költségvetéséből, miért van szükség kiegészítő támogatásra. A támogatás formája a kutatási szerződés 
költségvetésének módosítása, illetve egyedi támogatási szerződés megkötése.  

A PUB-I pályázat kivételével a pályázónak, a pályázat beadásának időpontjában PhD 
fokozattal (oklevéllel) kell rendelkeznie. A pályázó kutatónak az érvényben lévő támogatásairól és 
folyamatban lévő más pályázatáról a pályázatban nyilatkoznia kell. 

A megpályázható összegnek sem alsó, sem felső korlátja nincs, de a megalapozatlan vagy túlzó 
költségterv kizáró ok lehet. 

A támogatott műnek a szerződéskötéstől számított 1 éven belül meg kell jelennie. 
A pályázó vállalja, hogy a megjelenő publikációban feltünteti az OTKA támogatás tényét, az OTKA 
nyilvántartási számot és logót, és a megjelent művet egy példányban megküldi az OTKA Irodának, az 
MTA Könyvtárának, valamint a kitöltési útmutatóban szereplő intézményeknek. Az OTKA a 
beküldött példány megérkezése, valamint a megküldött számlák és az elszámolás, valamint az OTKA 
elektronikus rendszerében rögzített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után intézkedik a 
finanszírozásról. PUB-I pályázatnál, rádióműsor, film, interjú stb. esetén is egyértelművé kell tenni, 
hogy a művet az OTKA támogatta, és azt is, hogy mely OTKA kutatás(ok) alapján készült. 
Amennyiben a mű az adott határidőre bármilyen okból nem jelenik meg, vagy nincs elfogadott 
elszámolás, az OTKA szankciókkal élhet. Ha már az OTKA részéről kifizetés történt a támogatási 
összeget vissza kell fizetni. 

A pályázatot az OTKA honlapjáról (http://www.otka.hu) nyíló pályázati felületen kell 
benyújtani és onnan kinyomtatni. A nyomtatott és az online benyújtott elektronikus kutatási 
pályázatnak egyeznie kell. A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik. 

Az elektronikus példányt az OTKA honlapján közzétett eljárással (a Publikációs pályázat 
kitöltési útmutatója alapján), az OTKA Irodától kapott felhasználói névvel és jelszóval kell benyújtani. 
Az elektronikusan nem, vagy hiányosan benyújtott, postán beküldött nyilatkozatokkal nem 
kiegészített, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. A pályázat 
értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik, a nyomtatott példány a hitelesítést 
szolgálja. 

A nyomtatott példányt, eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól 
elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 
100. Pf. 289, Csomagcím: 1093 Budapest, Czuczor u. 10.). A küldeményre kérjük ráírni OTKA 
Publikációs pályázat, valamint a pályázattípus jelét is kérjük feltüntetni: PUB-I, PUB-K, vagy PUB-F 
pályázat. A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni. 

Az elektronikus felületre PDF formátumban kell feltölteni minden típusnál minden előírt 
dokumentumot. A feltöltött dokumentumokat a pályázat nyomtatott példányának postai beküldésekor 
eredeti aláírásokkal ellátva mellékelni kell. 
A pályázatok beadása folyamatos, értékelésüket, az egyes típusoknál külső szakértők véleménye 
alapján, az OTKA Publikációs Bizottsága végzi, évente két alkalommal, a két határidőre beérkezett 
pályázatok rangsorolása alapján. A március 10. 17:00 óráig az EPR-ben véglegesített (a pályázó által 
véglegesített és az intézmény által jóváhagyott) és március 17-i postabélyegzővel postára adott 
pályázatok értékelése várhatóan május végéig megtörténik. A szeptember 10. 17:00 óráig az EPR-ben 
véglegesített és szeptember 17-i postabélyegzővel postára adott pályázatok értékelése várhatóan 
november végéig megtörténik. 

További információk: http://www.otka.hu 
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10. Tudományos csereprogram (SCIEX NMS-CH) – ösztöndíj kutatóknak: A SCIEX Ösztöndíj a 
Svájci Hozzájárulás részét képező olyan támogatási eszköz, mely bármely olyan, az EU 10 
tagállamából (BGR, CZE, HUN, LTU, LVA, POL, ROU, SVK, SVN, SVJ) érkező kutatókat támogat 
minden tudományág területéről, akik svájci kutatókkal, svájci kutatóintézetben folytatnák kutatásaikat. 

A program az ösztöndíjasok kutatói elhelyezését (munkáltatói kifizetések költsége, utazási 
költség) és a 2 mentor háromszori utazását finanszírozza az adminisztrációt is ellátó 
fogadóintézménynek történő kifizetéssel. A program a posztdoktori képzésben résztvevő kutatóknak 
(korhatár nélkül) 6-18 hónapos, a doktori képzésben résztvevőknek 24 hónapos időtartamra 
finanszírozza elhelyezését. Minden olyan egyéb költséget az ösztöndíjas munkájával kapcsolatban, 
amelyet az ösztöndíj nem fedez, a fogadóintézménynek kell finanszíroznia. Az ösztöndíjasnak, a két 
mentornak és a kibocsátó és fogadó intézményeknek együttesen kell pályázniuk az ösztöndíjra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 1. Kiválasztási interjú: 2014 augusztusa. A 
SCIEX Ösztöndíjról további információk az alábbi linken érhetőek el: http://www.sciex.ch/ 
 
11. A Humanitás Szociális Alapítvány „Felsőoktatási ösztöndíj” programja keretében pályázatot 
hirdet „Szociálisan hátrányos helyzetű, magyar állampolgársággal rendelkező, tehetséges fiatalok 
részére szóló felsőoktatási ösztöndíj” elnevezéssel magyar állampolgárságú szociálisan hátrányos 
helyzetű hallgatók részére. 
 A pályázat célja, hogy magyarországi nappali tagozatos felsőoktatási alapképzésben részt vevő 
(vagy részt venni szándékozó), tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatókat támogasson ösztöndíj 
formájában a felsőoktatási költségtérítési díjak (tandíjak), illetve a felsőfokú tanulmányaikkal 
kapcsolatos egyéb kiadások, illetve megélhetési költségeik vonatkozásában. 
 Pályázhatnak azon 18 és 25 év közötti életkorú, magyar állampolgársággal rendelkező, 
tehetséges fiatalok,, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézmény alapképzésében aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy ilyen alapképzésben kívánnak részt venni. 
Az igényelhető támogatás formája: ösztöndíj. 
A pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf. 513 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15. 
A pályázatnak tartalmaznia szükséges 

– Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (letölthető a „Pályázatok” menüpont „Letölthető 
dokumentumok” pontjában) és a teljes pályázati dokumentációt. 

– A mellékelt pályázati adatlapon szükséges a Pályázó részletes önéletrajzszerű bemutatkozása, 
amelyből kiderül többek között kvalitása, érdeklődési köre, személyisége, szűkebb 
környezetéhez és a tágabb közösséghez való viszonya, szociális körülményei. 

– A pályázati adatlaphoz mellékelt pályamunkában a Pályázónak konkrétan meg kell jelölnie azt a 
programját és annak pontos költségigényét, amellyel a pályázati kiírásban meghatározott célt el 
kívánja érni. Itt szükséges annak prezentálása is, hogy a Pályázónak a diploma megszerzését 
követően milyen tervei és elképzelései vannak a jövőre nézve, és ennek elérése érdekében 
milyen lépéseket kíván tenni. 

– Szükséges a Pályázó tanulmányaival és egyéb – a pályázat elbírálása szempontjából figyelembe 
vehető – tevékenységével kapcsolatos igazolások másolatának csatolása [iskolai végzettséget 
igazoló dokumentumok, az előző, teljesített félévek jó tanulmányi eredményének igazolása 
(bizonyítvány illetve index másolat, tanulmányi versenyeken elért eredményeket tanúsító 
dokumentumok, pedagógusok által kiállított ajánló levelek és egyéb iskolai oklevelek stb.] 

– A Pályázó szociális helyzetével összefüggésben a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes 
önkormányzat által kiállított hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyek számáról, 
jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, mértékéről, 
illetve annak hiányáról. 
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– Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, 
szociális, illetve tb ellátások összegét megállapító hatósági határozat másolata stb. 

– A pályázati adatlapon meg kell jelölni az igényelt ösztöndíj pontos összegét, tételesen kifejtve, 
hogy azt a Pályázó mire fordítaná (pl. tandíj, tankönyvek és taneszközök beszerzése, a lakhatás 
megoldása stb.). 

– A pályázat fontos része, hogy a Pályázó rendelkezzen olyan – felsőfokú végzettségű – személyes 
szellemi támogatóval, szakmai mentorral, aki a pályázathoz csatolandó támogató levelével 
felvállalja a Pályázó fiatal életútjának felsőfokú tanulmányai alatti követését. 

– A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó 
nevének feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, a pályamunkát, valamint 
támogatás révén a Pályázó későbbi életében bekövetkező eredményekről szóló beszámolót saját 
tevékenysége körében honlapján vagy egyéb módon közzé tegye, illetve példamutató 
programjában felhasználja. 

– A Pályázó részéről szükséges továbbá annak vállalása, hogy az Alapítvány részére a szemeszter 
lezárását követően beszámol tanulmányi eredményeiről, szociális helyzetéről és életének 
alakulásáról, közösségi tevékenységéről, esetleges önkéntes munkáiról, tanulmányi- illetve 
sportversenyeken elért eredményeiről valamint a kapott ösztöndíj pályázati kiírásnak megfelelő 
felhasználásáról, az azt igazoló bizonylatok csatolásával.  

További információ: http://www.humanitasalapitvany.hu 
 
12. A Humanitás Szociális Alapítvány „Felsőoktatási ösztöndíj” programja keretében pályázatot 
hirdet „Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatók 
külföldi tartózkodásának támogatása” elnevezéssel külföldön ösztöndíjjal felsőfokú tanulmányokat 
folytató magyar állampolgárok részére. 
 A pályázat célja, hogy külföldi ösztöndíjas felsőoktatási képzésben részt vevő (vagy részt venni 
szándékozó), tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatókat támogasson ösztöndíj formájában 
külföldön folytatott felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatos megélhetési költségeik vonatkozásában. 
 Pályázhatnak külföldön felsőfokú ösztöndíjas tanulmányokat folytató ösztöndíjas magyar 
állampolgárok. 
Az igényelhető támogatás formája: ösztöndíj. 
A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf. 513 
A Pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15. 
A pályázatnak tartalmaznia szükséges: 

– Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (letölthető a „Pályázatok” menüpont „Letölthető 
dokumentumok” pontjában) és a teljes pályázati dokumentációt. 

– A mellékelt pályázati adatlapon szükséges a Pályázó részletes önéletrajzszerű bemutatkozása, 
amelyből kiderül többek között kvalitása, érdeklődési köre, személyisége, szűkebb 
környezetéhez és a tágabb közösséghez való viszonya, szociális körülményei. 

– A pályázati adatlaphoz mellékelt pályamunkában a Pályázónak konkrétan meg kell jelölnie azt a 
programját és annak pontos költségigényét, amellyel a pályázati kiírásban meghatározott célt el 
kívánja érni. Itt szükséges annak prezentálása is, hogy a Pályázónak a diploma megszerzését 
követően milyen tervei és elképzelései vannak a jövőre nézve, és ennek elérése érdekében 
milyen lépéseket kíván tenni. 

– A pályázati anyagban részletesen be kell mutatni az elnyert külföldi ösztöndíj célját, tartalmát, 
csatolni szükséges az adott külföldi intézménynél fennálló hallgatói jogviszony igazolását, 
valamint tételesen bemutatni, hogy az elnyert pályázathoz kapcsolódó finanszírozási támogatás 
mire nyújt, és mire nem biztosít fedezetet. 

– Szükséges a Pályázó tanulmányaival és egyéb – a pályázat elbírálása szempontjából figyelembe 
vehető – tevékenységével kapcsolatos igazolások, dokumentumok és idegen nyelvű 
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dokumentumok esetén azok hiteles, magyar nyelvű fordításának csatolása [iskolai végzettséget 
igazoló dokumentumok, az előző teljesített félévek jó tanulmányi eredményének igazolása 
(bizonyítvány, illetve index másolat, tanulmányi versenyeken elért eredményeket tanúsító 
dokumentumok, pedagógusok által kiállított ajánló levelek és egyéb iskolai oklevelek stb.) 

– A Pályázó szociális helyzetével összefüggésben a Magyarországi lakóhely/tartózkodási hely 
szerint illetékes önkormányzat által kiállított igazolás az egy háztartásban élő személyek 
számáról, jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, 
mértékéről, illetve annak hiányáról.  

– Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, 
szociális, illetve tb ellátások összegét megállapító hatósági határozat másolata stb. 

– A pályázati adatlapon meg kell jelölni az igényelt ösztöndíj pontos összegét, tételesen kifejtve, 
hogy azt a Pályázó mire fordítaná (pl. tankönyvek és taneszközök beszerzése, a külföldi lakhatás 
megoldása stb.). 

– A pályázat fontos része, hogy a Pályázó rendelkezzen olyan – felsőfokú végzettségű – személyes 
szellemi támogatóval, szakmai mentorral, aki a pályázathoz csatolandó támogató levelével 
felvállalja a Pályázó fiatal életútjának felsőfokú tanulmányai alatti követését. Az eredeti ajánló 
levél és annak hiteles, magyar nyelvű fordítása csatolandó. 

– A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó 
nevének feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, a pályamunkát, valamint 
támogatás révén a Pályázó későbbi életében bekövetkező eredményekről szóló beszámolót saját 
tevékenysége körében honlapján vagy egyéb módon közzé tegye, illetve példamutató 
programjában felhasználja. 

– A Pályázó részéről szükséges továbbá annak vállalása, hogy az Alapítvány részére a szemeszter 
lezárását követően beszámol tanulmányi eredményeiről, szociális helyzetéről és életének 
alakulásáról, közösségi tevékenységéről, esetleges önkéntes munkáiról, tanulmányi-, illetve 
sportversenyeken elért eredményeiről valamint a kapott ösztöndíj pályázati kiírásnak megfelelő 
felhasználásáról, az azt igazoló bizonylatok csatolásával. 

Kérjük, hogy nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció minden különálló lapján 
szíveskedjék feltüntetni. 
 További információ: http://www.humanitasalapitvany.hu 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014. jan. 13. EEM – Külügym. Balaton program Kurír 288. 
2014. jan. 26. PPKE BTK Vetélkedő Kurír 289. 
2014. jan. 30. MTA Ránki Chair Kurír 289. 
2014. feb. 1. Apertúra Magazin Pályázat Kurír 289. 
2014. feb. 15. Baden-Württemberg A. Támogatás Kurír 289. 
2014. feb. 15. Humanitás Szociális A. Felsőoktatási ösztöndíjak Kurír 289. 
2014. feb. 23. Erste A. Patterns Lactures Kurír 289. 
2014. feb. 1. DAAD Csoportos tanulmányút Kurír 285. 
2014. feb. 3. OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 288. 
2014. feb. 15. BLSZ Esszépályázat Kurír 287. 
2014. márc. 3. MÖB Pályázatok Kurír 289. 
2014. márc. 15. OMAA Együttműködési támogatás Kurír 289. 

2014. ápr. 1. SCIEX Csereprogram Kurír 289. 
2014. ápr. 30. Anyanyelvápolók Sz. Anyanyelvi pályázat Kurír 288. 
2014. máj. 1. DAAD Csoportos tanulmányút Kurír 285. 

    
Folyamatos OTKA Kiadástámogatás Kurír 289. 
Folyamatos OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 289. 
Folyamatos Tempus Közalapítvány Comenius, Pestalozzi Kurír 279. 
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 

 


